PERSPECTIVĂ DIACRONICĂ ASUPRA UNOR
CUVINTE RARE DIN LIMbAJUL bIbLIC
ROMÂNESC
dYacHronIc PersPectIve on rare terMs In
tHe roManIan language oF tHe BIBle
(Abstract)

the present study aims to investigate a series of loan-words from Hebrew, used
in romanian translations of the Holy Bible, from the 17th century to the contemporary
times. We will track the graphic, phonetic, morphosyntactic and lexical-semantic
changes of some rare lexical loans, which romanian translators have used in time.
We start from the premise that the study of Bible translations may reflect the change
of thinking regarding the translator’s relationship with the sacred text, considering
that the romanian language becomes the language of worship in the seventeenth
century, by nationalizing the divine service. this period represents the „quest”
moments, the Bible versions proving the richest set of terms for the same concept.
elements of innovation and introduction of technical terms occur particularly in nonsynodal versions (Heliade 1858, cornilescu 1924, Septuagint 2004). synodal versions
published after World War II are updates of some older ones, which explains the
maintenance of a conservative character in the biblical language. on the other hand,
the publishers of the synodal versions, by perpetuating the explicit translations,
emphasize the „educational” side of the scriptures.
Cuvinte-cheie: sfânta scriptură, împrumuturi lexicale, sofore, sofer, ghitit, sela,
higgaion.
Key-words: Holy Bible, loan-words, sophora, sofer, gittith, sela, higgaion.

În acest studiu, ne propunem o privire exhaustivă asupra traducerilor
biblice româneşti, sub aspectul preluării şi utilizării a cinci împrumuturi de
origine ebraică: sofer, kinyra, ghitit, sela, higgaion. aceşti termeni fac parte
din domeniul onomasiologic al muzicii şi denumesc fie instrumente (sofer,
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kinyra), fie o modulaţie în cântare (sela, higgaion), fie au ambele sensuri, de
unde şi variantele de traducere (ghitit). Împrumuturile ebraice au pătruns în
general prin intermediul limbii greceşti, care le-a conservat în Septuaginta.
Păstrarea acestor termeni în traducerile biblice româneşti poate genera uneori
„opacizarea la nivel de coţinut” (teleoacă 2013: 53), tendinţă din ce în ce mai
puţin vizibilă în traducerile contemporane, sau evitarea traducerii termenului
respectiv (vild 2013: 101).

1. Sofόre
Psalmul 137 este un strigăt de durere cauzat de capturarea Ierusalimului de
către regale nabucodonosor. În comentariul la acest psalm (136), cassiodorus
(1997: 359) îndeamnă la combinarea adevărului istoric, reliefat şi de profeţia
lui Ieremia, cu caracterul spriritual şi figurat al textului veterotestamentar,
subliniat de sfântul apostol Pavel. astfel, evreii capturaţi renunţă la obiectele
muzicale atât de importante pentru viaţa lor spirituală, atârnându-le în copacii
de pe malul râului, în semn de durere supremă, ca semn că acest instrumente
sunt superflue pentru un popor luat în sclavie. sensul spritual al acestui verset
este pus în legătură cu rezistenţa excepţională a acestor copaci imposibil de
doborât de vreun şuvoi de ape. Instrumentele sunt mijloacele de reîntoarcere
la graţia divină, iar sălciile sunt, de fapt, oamenii sfinţi şi puternici, pe care se
poate baza un popor disperat (cassiodorus 1997: 360).
În traducerea Psalmului 137 în limba română, am înregistrat un hapax
legomenon – substantivul sofόrele, utilizat în versiunea lui vasile radu şi gala
galaction: În soforele din mijlocul ţinutului, spânzurat-am harfele noastre (Ps.
137, 2). cu această excepţie, toate celelalte traduceri româneşti folosesc
substantivul salcie. termenul ebraic corespunzător, arab sau arabah, mai ocură
în lev. 23, 40; Iov 40, 22; Isaia 15, 7 şi 44, 4. În toate aceste contexte, radu
şi galaction folosesc sălcii (lev. 23, 40; Iov 40, 22; Is. 15, 7), respectiv iarbă
(Is. 44, 4). este o opţiune de traducere singulară, care nu se bazează nici pe
sursele clasice, nici pe modele germane, franţuzeşti sau italeneşti.
Prima înregistrare a termenului soforă într-un dicţionar românesc s-a realizat
în Nouveau dictionnaire roumain-français al lui Frédéric damé, volumul Iv
(s-Z), tipărit la Bucureşti (damé 1895: 81). autorul nu explică rom. soforă,
ci dă doar o trimitere la salcie. În 1939, scriban înregistrează neologismul soforă,
cu definiţia: Un mare arbore leguminos papilionaceu ornamental, originar din
Japonia (p. 1219). dicţionarele limbii române din secolul al XX-lea (candrea,
densuşianu, adamescu, Șăineanu) îl ignoră; termenul este înregistrat din nou
în Dicţionarul de neologisme din 1978 (p. 1002) care, pe lângă definiţie, indică
şi etimologia multiplă, din fr. şi lat. sophora. este din nou ignorat în deX (1984)
şi deX-s (1986), dar reapare în Dictionarul de sinonime (2002), Dictionarul
ortografic al limbii române (2002).
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2. Sofer
termenul ebraic shôphār desemnează un corn de capră sălbatică sau de
berbec, folosit ca intrument muzical, în scopuri religioase, de către evrei
(gillingham 2008: 321). cornul acesta era utilizat în circumstanţe solemne,
precum suflatul în trâmbiţă din prima zi a lunii a şaptea (num. 29.1) sau slăvirea
lui dumnezeu pe muntele sinai (Ieş. 19. 13, 16, 19) (eaton 2003: 11).
deşi este citat cu cea mai mare frecvenţă între instrumente biblice (Petrescu
2001: 172), deoarece era „instrumentul naţional al evreilor” (Petrescu 2008:
140), ebraismul sofer este utilizat cu câte o singură ocurenţă doar în două
traduceri biblice, Ms 45 şi Biblia de la Bucureşti: „Şi tot Israilul suind sicriiul
făgăduinţii domnului cu semnu şi cu glas sofer, şi cu trîmbiţe, şi cu ţimbale,
glăsuind în alăute şi în copuze” (1688: 1 Par. 15, 28); „Şi tot Israil suind săcriiul
făgăduinţei domnului cu semnu şi cu glas sofer şi cu trîmbiţe şi cu ţimbale
glăsuind şi alăute şi copuze” (Ms 45: 1 Par. 15, 28).
Împrumutul nu a fost preluat direct din ebraică şi nici din slavonă, pentru
că nu apare în Biblia de la Ostrog. traducătorii români au transliterat ebraismul
din Septuaginta - ἐν φωνῇ σωφὲρ. În cele două texte româneşti apare o
singură dată, după modelul originalului grecesc. după cele două versiuni, până
în secolul al XX-lea, singura traducere care păstrează imaginea exactă a
folosirii unui instrument de suflat este Vulgata de la Blaj (1760), care traduce
sintagma latină sonitu bucinae, „în răsunarea bucinului”. versiunile Ms 4389,
Biblia de la Blaj (1795), Biblia Şaguna (1856) şi prima Biblie sinodală (1914)
deviază traducerea spre calitatea sunetului şi modifică radical sensul versetului:
„cu sunete de minune” (Ms. 4389), „cu glas de bucurie” (1795, 1856, 1914).
traducerea protestantă din 1874 reintroduce denumirea instrumentului: „în
sunetulu trâmbiţeloru, cornuriloru şi cimbaleloru”. dumitru cornilescu a
preluat această traducere în versiunea sa publicată în 1921, după care, în 1924
modifică succesiunea instrumentelor şi înlocuieşte termenul moştenit din
latină corn, cu împrumutul din rusă goarnă: cu sunete de goarne. galaction
şi radu revin la soluţia Vulgatei de la Blaj şi la modelul latinesc: cu glas de
bucium. În toate ediţiile biblice din 1944 până astăzi este folosit atributul
substantival prepoziţional de corn: cu sunete de corn (1944, 1968, 1988, 2001,
2004), cu glas de corn (2004).

3. Ghitit
ebraismul ghitit apare în titlurile psalmilor 8, 81 şi 84. a fost utilizat în
Psaltirea de la alba Iulia, tipărită în 1651 de mitropolitul simion Ştefan, şi
în traducerea lui dumitru cornilescu, din 1921, cu reeditările ulterioare. În
ceea ce priveşte semnificaţia acestuia, părerile sunt împărţite. eaton îl numeşte
„obscur” (eaton 2003: 80); în IsBe, sensurile termenului sunt considerate
„nesigure” (uncertain), dar integrate în domeniul muzical, desemnând fie un
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instrument, fie o melodie originară în cetatea filisteană gath (IsBe 1915
[2004]: 10427). În Septuaginta, sintagma ’al-hágittit a fost tradusă ὑπὲρ τῶν
ληνῶν, „pe / pentru / despre teascuri”, din cauza unei posibile asocieri cu
radicalul termenului ebraic cu semnificaţia „gât, teasc” (Mld 2003: 373). toate
traducerile româneşti până la prima Biblie Sinodală inclusiv (1914) au optat
pentru traducerea pentru teascuri, susţinută şi de sintagma pro torcularibus,
din Vulgata ieronimiană, pe care s-a bazat exegeza patristică latină.
Polisemantismul prepoziţiei greceşti ὑπὲρ a generat varianta de traducere
despre teascuri, din septuaginta 2006, pe care o folosiseră, în 1581, traducătorii
în slavonă ai Bibliei de la Ostrog.
Pentru traducătorii Psaltirii de la alba Iulia (1651), obscuritatea termenului
din sursa ebraică a generat un calc formal, dar nu se poate ignora o posibilă
influenţă maghiară: a gittithre / a gittitre (Biblia Károli 1590: Ps.8, 1; 81, 1;
84, 1). termenul a fost glosat în ediţia jubiliară din 2001, „ghithit, cuvânt ebraic
cu sens neclar, <om din gat> (după alte surse, <teasc de struguri>”) (Psaltirea
1651 [2001]: 705).
la baza opţiunii lui dumitru cornilescu stau şi modelele din limbi
moderne, precum cel francez (Biblia Louis Second 1910, sur la guitthith, Ps.
8, 1; 81, 1; 84, 1) şi cel german (Biblia Luther 1912, auf der Gittith, Ps. 8, 1;
81, 1; 84, 1).
o poziţie singulară a fost adoptată de traducătorii galaction şi radu, care
au optat pentru o traducere fără echivoc, cu referire la un instrument muzical
filistean, din cetatea gat: „starostelui cântăreţilor – cu cântare din chitară
filisteană – un psalm al lui david” (Biblia 1939: Ps.8, 1); „starostelui
cântăreţilor. o cântare a lui asaf, pe chitară din gat” (Biblia 1939: Ps.81, 1);
„starostelui cântăreţilor – un psalm al fiilor lui core - pe chitară din gat” (Biblia
1939: Ps.84, 1).

4. Sela
termenul selah ocură în 71 de psalmi, din care 11 cu direcţie muzicală, şi
în trei versete din cartea lui Avacum (3, 3; 3, 9 şi 3, 13). tradiţia rabinică, pe
considerentul că termenul apare în contexte similare cu Amen şi Shalom, l-a
interpretat ca însemnând „pentru totdeauna”, la fel şi Fericitul Ieronim care
l-a tradus semper (smith 1863: 1193). În septuaginta, termenul a fost interpretat
ca διάψαλμα, cu sensul de „interludiu muzical” (liddell-scott 1883: 364).
ebraismul sela, cu varianta şela, a fost utilizat în Psaltirea de la alba Iulia
(1651), traducerea protestantă din 1874, traducerile lui dumitru cornilescu
(1921, 1924 şi ulterioare) şi în cea a lui gala galaction şi vasile radu.
traducătorii coordonaţi de mitropolitul simion Ştefan utilizează varianta
fonetică şela în Ps. 3, 3, termen glosat marginal „acest cuvânt face pururea”
(Psaltirea 1651 [2001]: 108, 109). ebraismul ca atare mai apare în foma sela,
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doar în Ps. 3, 8; 4, 3; 4, 5 şi 9, 21. În restul psalmilor nu mai este tradus. În
Ps. 9, 17, sela e înlocuit cu traducerea asumată la Ps. 3, 3: „acesta-i cuget de
pururea”, după model ebraic şi ieronimian, deşi într-o notă la acelaşi psalm
9, traducătorii declarau că urmăresc modelul grecesc al Septuagintei: „acest
psalom aicea e împărţit în 2 în cartea jidovască, că să usebesc lucrurile de
care grăiaşte, iară noi ţinem lucrul grecilor şi celor 70 de izvoditori” (Psaltirea
1651 [2001]: 129). editia protestantă din 1874 nu îl traduce în Ps. 7, 6 şi 88,
11. versiunea biblică a lui galaction-radu şi cea a lui cornilescu păstrează
ebraismul sela în toate contextele psaltice şi în cele trei versete din Avacum
(Habacuc). Bartolomeu anania îl ignoră în Psalmi, dar îl traduce popas în
Avacum (Biblia 2001). ediţia 1988, reeditată în 2008, păstrează ebraismul
numai în Avacum, cu traducerea în paranteză: Sela (Oprire). În traducerea
contemporană a Septuagintei în limba română, ebr. selah este echivalat cu gr.
̉ω̣δ̀η διαψάλματος (Sept. 2006: 58) şi redat passim, „oprire”. ediţiile sinodale
de după cel de-al doilea război mondial au păstrat Sela numai în cele trei versete
din Avacum, mereu cu majusculă . ediţiile din 1944 şi 1968 notează Sela
simplu, dar din 1982 este introdusă explicaţia parentetică Oprire [Sela
(Oprire)], model păstrat şi în traducerea nesinodală din 2006, care însă a
renunţat la ebraism.

5. Higgaion
gherasim Piteşteanu, în Note şi meditaţiuni asupra psalmilor (Bor: JPe
1887: 55), scria, referitor la Psalmul 9: „la finele vers. 17, este in ebreu,
higaion selah, a cărei însemnare nu se ştie exact; se crede că este o notă pusă,
pentru a deştepta atenţiunea, ca şi cum ar fi: res in perpetuum meditanda. cei
lXX ω
̉ δ̣ η
̀ δεαψάλματος, ca şi cum cântăreţii trebuia să facă o pausă. traducerea
nóstră română omite aceste cuvinte ca neesplicabile astă-di”.
atitudinea lui gherasim Piteşteanu în ceea ce priveşte omisiunea unui
termen pe care nu îl înţelege transpare, de-a lungul secolelor, în majoritatea
traducerilor biblice româneşti.
termenul higgaion ocură de trei ori în Psaltire (9, 16/17; 19, 14; 92, 3) şi
o dată în Plângeri (3, 63). sensul acestuia este de termen muzical care
marchează un sunet cu caracter solemn sau meditaţie (davis1944: 243).
easton (1897 [1996, 1997]: 560) consideră că în Ps. 9, 16 cuvântul desemnează
o pauză, un interludiu muzical, în Ps. 19, 14 înseamnă „meditaţie”, în Ps. 92,
3, un sunet jos făcut de o harpă şi în Plângeri 3, 62, „instrument”.
Psaltirea din 1651, care utilizase termenul sela, ignoră higgaion. ebraismul
apare pentru prima dată în traducerea protestantă din 1874, în Ps. 9, 16,
„Făcutu-s-a cunoscutŭ Iehova, făcêndŭ judecată; împletindŭ pre celŭ rěŭ în
chiarŭ lucrulŭ mănelorŭ sale. Higgaionŭ, sela” şi în Ps. 92, 3, „Pe instrumente
cu dece strune şi pe harpă, pe higgaionŭ şi pe citară”, model de traducere urmat
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fidel şi de ediţia publicată de societatea Biblică pentru Britania şi străinătate,
din 1921. dumitru cornilescu evită termenul şi preia soluţia Bibliei Louis
Second (1910): „Jeu d’instruments. Pause” (Ps. 9, 16) - „Joc de instrumente.
oprire” (cornilescu, 1924, Ps. 9, 16). galaction şi radu (1939) păstrează
ebraismul doar în Ps. 9, 17: „În isprava lucrată de chiar mâinile lui s-a încurcat
cel fără de lege. – Higgaion. – sela”. termenul reapare glosat în Septuaginta
(2006), „o notaţie muzicală cu sens obscur, tradus în moduri foarte diferite:
<muzici răsunătoare>, <meditaţie> (BdB), <cu toate instrumentele>, <în
surdină>, <modulaţie>, <intermezzo muzical>” (septuaginta 2006: 58).
traducerile sinodale româneşti îl evită în totalitate, în tradiţia slavonă şi
grecească.

concluzii
ebraismele au pătruns în traducerile biblice româneşti, îndeosebi prin
intermediul limbii greceşti. dintre toţi termenii analizaţi în acest studiu, doar
Sela a fost utilizat în ediţiile sinodale, probabil din cauza frecvenţei sale, prin
comparaţie cu celelalte ebraisme. după apariţii sporadice în traducerile
revoluţionare din secolul al XvII-lea (Psaltirea din 1651, Ms. 45, Biblia din
1688), se produce un reviriment privitor la reintroducerea lor în limba română,
mai întâi în traducerea din 1874, apoi în secolul al XX-lea, sub puternica
influenţă a versiunii galaction-radu, dar şi datorită nevoii de revizuire a
textului sacru, prin întoarcerea la versiunile redactate în ebraică şi elină.
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